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Generalforsamlingsreferat – 18.-20. november 2022 
 
DAG 1: 
 
Velkomst: 
Formanden byder velkommen til stor bravur.  
Chris Preuss, DUFs tidligere formand, indleder Generalforsamlingen, med en 
hyldest til Bifrost og en opfordring til at formidle for resten af verdenen hvilken 
effekt Rollespil har på en som menneske. 
Mødesekretariatet gennemgår praktiske informationer og sociale spilleregler for 
generalforsamlingen.  
Dirigenterne gennemgår taleprocessen for, hvordan de styrer 
generalforsamlingen, samt hvordan de forskellige flertalsformer virker.  
 
Formalia:  
Dirigenter: Kiara Cederfeldt Mendes og Frederikke Sofie Bech Høyer er valgt som 
dirigenter. 
Referenter: Mødesekretariatet er valgt som referenter. 
Forretningsordenen:  
Forretningsorden ændringsforslag 1: Punkt 17 (mistillid). ændres ”den samlede 
hovedbestyrelse ” til ”det individuelle bestyrelsesmedlem eller suppleant.” 
FOÆ 1: Vedtaget 
Samlet Forretningsordenen: Vedtaget 
Redaktionsudvalg: Mikkel Bistrup, Nikolai Sørensen, Daniel Bliss er valgt.  
Stemmetællere: Martin Sinding, Markus Ørsøe, Freja Lunau er valgt.  
 
Økonomi:  
Generalsekretæren redegør for den økonomiske status for 2022.  
Godkendelse af Årsregnskabet 2021: Udskudt til lørdag, grundet spørgsmål 
Generalsekretæren gennemgår økonomisk status fra Bifrosts projekter.  
Der bliver givet en økonomisk status for 2022  
Der bliver givet en gennemgang af ForeningLet, og hvordan det er gået siden 
2021. 
Generalsekretæren gennemgår budgetforslaget for 2023. 
 
Dirigenterne lukker for dagen.  
 
Dag 2  
Dirigenterne åbner mødet med fælles sang, ”Skipper Klements Morgensang” 
Godkendelse af Årsregnskabet 2021: Vedtaget 
Formanden giver beretning for forretningsudvalget: Vedtaget  
 
Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag: Tilføjelse af Tillidspersoner 
Vedtægtsændringsforslag 1 
Debat: 
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-Der er allerede en kontaktperson i Bifrost i form af Foreningskontakter og 
Regionskontakt. 
-Der mangler en måde at få fjernet Tillidspersonen. Der bliver forsvaret, af Jacob, 
med at man godt kan stille mistillid. 
-Tillidspersonen skulle være upartisk, og derfor skulle der bruges en som er ude 
for den umiddelbare forsamling. 
-Kan godt se at der er et behov for at havde en form for Tillidsperson, men måske 
ikke i denne form. 
-Overflødigt, et fokus på en bedre kommunikations strategi hvis man gerne vil 
skabe gennemsigtighed.  
-God ide, men det skal indsnævres til at være mere konkret. 
-God ide, men måske skal der intern revisor til i stedet. 
-En mail på en hjemmeside er sværere at forholde sig til end en person man kan 
henvende sig hos. 
-Ingen kan være tilstrækkeligt neutral til rollen. 
-Overflødig – lokalforeninger der klarer personsager mere uformelt har ikke 
papirarbejde at dykke ned i. Lokalforeninger der ikke bearbejder personsager vil 
sandsynligvis ikke samarbejde. 
-Dobbeltkonfekt med posten og ekstern revisor. 
 
Pause 
Pausen blev afsluttet med 4 Puns omkring Narnia, Kviksølv, Heste, og René-
ssancen 
 
Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag: Ændring af 
Generalforsamlingens Deltagergebyr 
Note: Der nævnes en utilfredshed med, at der er kommet redaktionsnoter i det 
udsendte forslag.  
Debat: 
-Det er udemokratisk at man skal betale for at stemme. 
-Det er ikke deltagergebyret som skal fjernes, det skal f.eks. være 
transportrefusion som skal indføres.  
-Der skal være mulighed for at man kan fravælge luksus (Kost og Logi), så man 
kan deltage til Generalforsamlingen gratis. 
 
Præsentation af det at sidde i hovedbestyrelsen 
Jonathan præsenterede HOB og hvad det indebar at sidde i bestyrelsen i Bifrost. 
 
Præsentation og workshop med strategien 2023-2024 
Strategiarbejdsgruppen og MØS præsenterede strategien for forsamlingen, og fik 
en masse gode ideer og forslag til hvordan man kunne arbejde på Strategien. 
 
Frokost underholdning 
Frokosten blev nydt, hvorefter en god tur ved Herning sø fik blæst håret godt 
igennem og svaret på nogle fede spørgsmål i Woop App.  
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Præsentation af udvalg 
Efter frokosten og turen blev udvalgene præsenteret af udvalgs 
repræsentanterne med stor entusiasme. Malene Kolle præsenteret UDDAK, 
Christian Mikkelsen præsenterede det Internationale Udvalg og Jacob Schulze 
præsenterede det Politiske udvalg og Priskomitéen.  
 
Socialt indhold 
Det Sociale Indhold blev indledt med en trailer til en film af Morten Korch og 
efterfulgt af en god omgang gæt og grimasser af filmtitler.  
 
Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag: Kontingent, udtalelser og 
hensigtserklæring 
HOB fremsætter Kontingent fastsættelse 1.  
Debat: 
-Ann Christensen foreslår at hæve kontingentet, i tilfælde af at man nedlægger 
betaling for generalforsamling. 
 
Udtalelser  
Udtalelse 1 – Foreninger skal indtænkes i Kommunalplaner. 
Debat: 
- Der skal puttes ord på handling, og det vi gør skal skrives ned så det er mere 
aktuelt. 
- Eftertragtet af flere foreninger / Flere foreninger kan spejle sig i det. 
 
Udtalelse 2 – Tilskudssystemer skal være åbne for nye aktivitetstyper 
Debat: 
-Det kan være rigtig svært for foreninger i diverse kommuner grundet de meget 
forskellige regler for kommunalt tilskud på tværs af reglerne. 
-Især foreninger i kommuner der kræver en stor mængde unge for at få 
Kommunal støtte.  
-Dog er det en ret svær prioritering som nogen mener vi ikke skal pille ved. 
 
Hensigtserklæring 
Hensigtserklæring 1 – Anskaffelse af Faste faciliteter. 
Debat: 
-Der menes at vi hellere skal opfordre lokalforeninger at skaffe fast ejendom. 
-Elysion redegør at det endelig er underordnet om hvorvidt det er Bifrost eller 
Lokalforeningerne der skal eje fast ejendom. 
-En bekymring om hvorvidt at det ikke bliver varetaget og vedligeholdt 
ordentligt. 

Det bliver pointeret at der er erfaring med fast ejendom i form af 
Wonderland og Harreskovshytten 

-Et forslag om at Bifrost skal anskaffe sig kompetence i vejlede lokalforeninger i 
at erhverve ejendom, kontrakter og udlejning. 
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Dag 3 
Morgensang: Bubbi Bjørn temaet 
 
Godkendelse af budget 2023 
Budgetforslag 2023: Vedtaget 
 
Ændringsforslag 
Ændringsforslag til Vedtægtsændringsforslag 1 - A (Rollespilsforeningen 
Føniks, Rollespils- foreningen Saga, Brimir - Aktivt Rollespil Nordsjælland, 
TRoA, Einherjerne og Den Glemte Legion) 
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 1 
§ 11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Forelæggelse af årsberetning 
4. Drøftelse af landsforeningens økonomiske regnskab, – status og -budget 
5. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af Forpersonskabet: formand/-kvinde/-person og næstformand/-kvinde/-person 
jf. § 14. 
8. Valg af Hovedbestyrelse og suppleanter jf. § 16. 
9. Valg af revisor jf. §24 og kritiske revisorer jf. §25. 
10. Eventuelt 
§11, stk. 3 Valget af kritiske revisorer kræves på dagsordenen i ulige år 
§17 Generalforsamlingen vælger en revisor jf §24, og dernæst op til to kritiske revisorer jf 
 
§25 Tilføjelse af Kapitel 9: Kritiske revisorer 
§25 Generalforsamlingen vælger op til 2 kritiske revisorer 
Stk 2 De kritiske revisorer kan ikke besidde poster i Bifrosts Hovedbestyrelse, 
Forpersonskab, udvalg eller sekretariat. 
§26 De kritiske revisorer kan på eget initiativ eller ved henvendelse undersøge og 
kommentere på at arbejdet i Bifrost er udført i overensstemmelse med foreningens 
vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og god forvaltning af foreningens ressourcer. 
Stk 2: De kritiske revisorers primære opgave er at undersøge og kommentere på de 
økonomiske afgørelser, som træffes i Bifrost-regi og som afviger væsentligt fra det vedtagne 
budget. Sekundært gennemgår de kritiske revisorerer budgettet og regnskab og kommenterer 
på dette til generalforsamlingen. 
Stk 3. De kritiske revisorer, kan på baggrund af egne observationer eller henvendelse fra 
medlemmerne vælge at undersøge en beslutning, der ikke har en væsentlig økonomisk 
konsekvens, hvis omstændighederne tilsiger dette. 
Stk 4. De kritiske revisorer har observatør-ret i Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg, 
Sekretariat Udvalg og  Generalforsamling. 
 
 
Ændringsforslag til Vedtægtsændringsforslag 1 - B (Fenris & A New Hope) 
Tilføjelse af ny §26 (den nuværende §26 bliver §27 osv.)  

§26 Tillidspersonernes rolle i Bifrost er, at være en ressource for Bifrosts lokalforeninger i 
form af konflikthåndtering og, at være bindeled mellem lokalforeningerne og 
Hovedbestyrelsen. Formålet med tillidspersonerne, er at sikre tillid mellem lokalforeningerne 
og Bifrost, samt lokalforeningerne i mellem.  
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Stk 2 Denne rolle indebære bl.a. at sikre, at Hovedbestyrelsen overholder deres løfter, har 
gode beslutningsprocesser og at Generalforsamlingens vedtagne beslutninger bliver ført ud. 

Ændring af §26 

Nuværende:  
§26 Tillidspersonerne kan enten på eget initiativ eller ved henvendelse undersøge og 
kommentere på om forvaltningen i en bestemt sag i Bifrosts Hovedbestyrelse, 
Forretningsudvalg, Forpersonskab, udvalg eller sekretariat er udført retfærdigt, sagligt og 
proportionelt.  
 
Ændres til:  
§27 Tillidspersonerne kan enten på eget initiativ eller ved henvendelse undersøge og 
kommentere på om en proces i en beslutning taget i Bifrosts Hovedbestyrelse, 
Forretningsudvalg, Forpersonskab, udvalg eller sekretariat er udført retfærdigt, sagligt og 
proportionelt.  
 
 
Ændringsforslag til Vedtægtsændringsforslag 1 - C (Jacob) 
Tilføjelse af Kapitel 9: Tillidspersoner 
§25 Generalforsamlingen vælger op til 2 tillidspersoner 
Stk 2 Tillidspersonerne kan ikke besidde poster i Bifrosts Hovedbestyrelse, 
Forpersonskab, udvalg eller sekretariat. 
 
§26 Tillidspersonerne kan enten på eget initiativ eller ved henvendelse undersøge og 
kommentere på om forvaltningen i en bestemt sag i Bifrosts Hovedbestyrelse, 
Forretningsudvalg, Forpersonskab, udvalg eller sekretariat er udført retfærdigt, sagligt 
og proportionelt. 
Stk 2 Tillidspersonernes kommentarer skal være sande, velovervejet og sagligt baseret 
ud fra en forudgående undersøgelse. 
 
§27 Ved henvendelse fra en tillidsperson, har Bifrosts instanser, nævnt i §26, pligt til 
at give 
tillidspersonen de informationer der omhandler processen og forvaltningen i en given 
sag. 
 
Denne pakke træder i kraft med det samme, hvis den bliver vedtaget. 
 

ÆF 1 A: Vedtaget 

ÆF 1 B: Frafaldet grundet vedtagelse af ÆF 1 A 

ÆF 1 C: Frafaldet grundet vedtagelse af ÆF 1 A 

 

Den samlede vedtægtsændring: Faldet  
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Forslag til ændring af generalforsamlingens deltagergebyr 
ÆF 1 til ændring af generalforsamlingens deltagergebyr (TRoA, 
Einherjerne, Thyrf, Lyng støtteforening) 
Generalforsamlingen opfordres til at fastslå, at hverken Hovedbestyrelsen eller Bifrosts øvrige 
organer kan opkræve en obligatorisk betaling for at stemme til Generalforsamlingen, bortset 
fra det af generalforsamlingen godkendte kontingent. Der må gerne opkræves et særskilt 
gebyr for overnatning og forplejning til generalforsamlingen, så længe det er et tilvalg, og ikke 
et krav for af deltage i debat og afstemning. Alle stemmeberettigede delegerede skal have 
mulighed for at stemme, uanset om de har været med i resten af generalforsamlingen. 
 
ÆF 2 til ændring af generalforsamlingens deltagergebyr (Epos 
elevforening, Inpersona – Københavns Rollespilsteater og Brimir – Aktivit 
rollespil Nordsjælland) 
Forslagsændring til ”Forslag til ændring af generalforsamlingens deltagergebyr” 
Forslagsstiller:  
 
Originalt forslag: 
”Afskaffe deltagelsesgebyret til Bifrosts generalforsamling.” 
 
Ændringsforslag: 
Det skal være muligt at deltage i Bifrosts generalforsamling uden deltagelsesgebyr. Dog skal 
man deltage i hele den demokratiske proces, og man skal være meldt til indenfor 
tilmeldingsfristen. Denne deltagelse inkluderer kun stemmeret og ikke kost og logi, som kan 
tilkøbes ved siden af. 
 
 
ÆF 3 til ændring af generalforsamlingens deltagergebyr (TRoA, 
Einherjerne, Thyrf) 
Forslag om at afskaffe deltagelsesgebyr til Bifrosts Generalforsamling. Forslaget begrundes 
som følgende: 
 
TRoA opfordrer derfor Generalforsamlingen til at fastslå, at hverken Hovedbestyrelsen eller 
Bifrosts øvrige organer kan opkræve en obligatorisk betaling for at stemme til 
Generalforsamlingen, bortset fra det af generalforsamlingen godkendte kontingent. Der må 
gerne opkræves et særskilt gebyr for overnatning og forplejning til generalforsamlingen, så 
længe det er et tilvalg, og ikke et krav for af deltage i debat og afstemning. 
 

ÆF 1: Faldet 

ÆF 2: Faldet 

ÆF 3: Faldet 

Det samlede Forslag: Faldet  
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Kontingent 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Kontingent 
 
Forslag: 
Kontingentet er minimum 75 kr. pr medlem, som betales til lokalforeningen.  
Derudover betales der tilskud fra lokalforeningen til landsforeningen. Tilskuddet 
er på 5 kr. pr. medlem af lokalforeningen, dog minimum 400 kr., og de første 3 år 
af lokalforeningens levetid er minimummet 200 kr. 
 
 
ÆF 1 Forslag til kontingent fastsættelse 1 - B (Elysion & DGL): Hvis 
deltager- gebyr bliver fjernet, så kommer den her 
Område og side og linje nr.  
Kontingentforslag 1. 
Type af forslag Ændring. 
 
Nuværende formulering 
”Derudover betales der tilskud fra lokalforeningen til landsforeningen. Tilskuddet er på 5 kr. 
pr. medlem af lokalforeningen, dog minimum 400 kr., og de første 3 år af lokalforeningens 
levetid er minimummet 200 kr.” 
 
Ny formulering/ændringsforslag 
”Derudover betales der tilskud fra lokalforeningen til landsforeningen. Tilskuddet er på 5 kr. 
pr. medlem af lokalforeningen, dog minimum 800 kr., og de første 3 år af lokalforeningens 
levetid er minimummet 400 kr.” 
 

 

ÆF: Faldet 

Oprindelig forslag: Vedtaget 

 

Udtalelser og hensigtserklæringer 

Udtalelse 1 – Foreninger skal indtænkes i kommuneplaner: Vedtaget 

Udtalelse 2 – Tilskudssystemer skal være åbne for nye aktivitetstyper: Vedtaget 

 

Hensigtserklæring 1 – Anskaffelse af faste faciliteter 

ÆF – i stedet for egen anskaffelse, så opbygning af kapacitet til vejledning af 
lokalforeninger i fundraising, m.m.: Vedtaget 

Samlede hensigtserklæring: Vedtaget 
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Oplæg af Sebastian om Sommerskolen 

Nye forstandere. Større og vildere med nogle tweaks. Hvordan kan andre hjælpe: 
lokation (værelser, undervisningslokaler, 100 mennesker), følordning (indblik i 
opgaverne/klæder unge på til at blive fremtidige forstandere). 

 

Pause 

Starter op igen efter pause med puns. 

 

Valg – Strategien 

Strategi 2023-2024: Vedtaget 

 

Valg – Forpersonskabet 

Opstillede kandidater: 

- Forkvinde: Eva Mærsk 
- Næstformand: Jonathan Schou. 

Eva introducerer sig og fortæller om hensigt med opstilling. 

Jonathan introducerer sig og fortæller om hensigt med opstilling. 

Spørgsmål til opstillede. 

Ingen opponerer med mistillid. 

Forpersonskabet er valgt ind. 

 

Valg - Hovedbestyrelse 

Opstillede kandidater: 

- Alberte Hørdum Kvante 
- Christian Mikkelsen 
- Christian Nørgaard 
- Cæcilie Olsson 
- Frede Bo Simonsen 
- John Joyce 
- Mathias Oliver Christensen 
- Maya Hindsberg 
- Morten Pedersen 
- Tobias Konrad Nielsen 
- Tor Bjørn Torp 
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Indvalgte kandidater: 

- Alberte Hørdum Kvante 
- Christian Mikkelsen 
- Christian Nørgaard 
- Cæcilie Olsson 
- Frede Bo Simonsen 
- John Joyce 
- Mathias Oliver Christensen 
- Maya Hindsberg 
- Morten Pedersen 

Tobias og Tor stiller op som suppleanter. 

 

Valg – Ekstern revisor 

Hovedbestyrelsen indstiller nuværende ekstern revisor Buus Jensen 
Statsautoriserede Revisorer. 

Afstemning: Vedtaget 

 

Valg - Suppleanter 

Opstillede kandidater: 

- Frede Bo Simonsen 
- Ozzy Askham 
- Tobias Konrad Nielsen 

 
Indvalgte kandidater: 

- 1. suppleant: Frede Bo Simonsen 
- 2. suppleant: Tobias Konrad Nielsen 

 
Afslutning 
Afgående formand Jacob Schulze holder tale. 
Tiltrædende forkvinde Eva Mærsk holder takketale og afslutter 
generalforsamlingen. 
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BILAG 

Forslag til forretningsorden 
1. Formanden/-kvinden/-personen åbner generalforsamlingen og leder valget af op til tre (3) dirigenter  
2. Dirigenterne gennemgår forretningsordenen og forestår valg af tre (3) stemmetællere, samt referent  
3. Dirigenterne leder valget af et redaktionsudvalg bestående af dirigenterne og op til tre (3) personer der kan 
strukturere de stillede forslag, samt opsplitte og samskrive forslag.  
4. Mødesekretariatet modtager alle opstillinger til personvalg og alle ændringsforslag til punkter på dagsordenen. 
Mødesekretariatet har ansvaret for at bringe ændringsforslag videre til redaktionsudvalget samt at offentliggøre 
opstillinger.  
5. Alle deltagere der har taleret, tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos dirigenterne. Dog tildeles 
førstegangs (1.) talere ordet før andengangs (2.) talere. Den person som afholder punktet, kan tildeles taleret af 
dirigenter uden for talerækken. Dirigenterne kan give taleret til en kort bemærkning på maksimalt tredive (30) 
sekunder uden for talerækken.  
6. Taletiden for hver enkel debat er tre (3) minutter for førstegangsindlæg og to (2) minutter for videre indlæg. 
Dirigenterne kan vælge at ændre denne taletid, dog er den altid minimum et (1) minut i alle debatter.  
7. Alle forslag skal være sekretariatet i hænde tyve (20) dage inden generalforsamlingen.  
8. Ændringsforslag til ændringsforslag skal være mødesekretariatet i hænde senest lørdag indtil en (1) time efter 
mødets afslutning.  
9. Efter deadline for indlevering organiseres disse af Redaktionsudvalget på baggrund af indhold og motivation. 
Dette indebærer bl.a. at ændringsforslag kan blive sammenskrevet. Redaktionsudvalget skal på opfordring 
redegøre for hvordan samtlige ændringsforslag, der er rettidigt indleveret er blevet behandlet. Forslagsstiller kan 
nægte omskrivningen og opretholde startforslag.  
10. Stemmeprocedurer:  

a. Alle personvalg er skriftlige.  
b. Ved personvalg og mistillidsafstemninger må stemmetællere på valg ikke deltage i optællingen. En 
dirigent indtræder da i stedet.  
c. Mistillidsafstemning kan ønskes af enhver delegerede til generalforsamlingen.  
d. Der fintælles minimum to gange ved skriftlig afstemning.  
e. Ved skriftlig afstemning opbevares stemmematerialet hos dirigenterne indtil en (1) time efter 
mødedagens afslutning.  
f. Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og kan ikke alle opnå valg, afholdes en ny 
valgrunde mellem disse. Er der efter to afstemningsrunder fortsat to eller flere kandidater, der har lige 
mange stemmer, afgøres rækkefølgen ved terningekast (d20 et kast pr. person i de øvrige medlemmers 
påsyn jf. § 11 stk. 2)  

11. Opstilling til personvalg skal forelægges mødesekretariatet inden lørdag en (1) time efter mødets afslutning. 
Opnår en person ikke valg, er det altid muligt at stille op til efterfølgende valg.  
12. Alle kandidater annonceres løbende, men samtlige opstillede skal være annonceret senest søndag før mødets 
start.  
13. Valg af tillidsposter foregår i følgende rækkefølge: Formand/-kvinde/-person, Næstformand/-kvinde/-
person, Hovedbestyrelsesmedlemmer, Suppleanter, Revisor.  
14. Kandidater har to (2) minutter til mundtligt at præsentere sig for generalforsamlingen. Ved valg af 
suppleanter afgør stemmeantal suppleringsrækkefølge.  
15. Opstiller kun et antal personer der svarer til antal poster på valg, spørger dirigenterne salen om hvorvidt der 
er mistillid til kandidaterne.  
16. For at kunne stille mistillid kræver det at fem (5) delegerede stiller det.  
17. Mistillid kan stilles til dirigenterne, formanden/-kvinden/-personen, næstformanden/-kvinden/-personen, 
den samlede hovedbestyrelse eller revisoren.  
18. Stilles mistillid til dirigenterne, overtager mødesekretariatet ledelsen af mødet.  
19. Ved mistillid taler, stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i tre (3) minutter. Derefter åbnes talerlisten.  
20. Mistillidsafstemninger afgøres skriftligt ved simpelt flertal. Herefter foretages suppleringsvalg.  
21. Alkohol er ikke tilladt i mødesalen, og mobiltelefoner samme sted skal være indstillet til lydløs. Computere 
må medbringes i salen, men generalforsamlingen henstiller til, at de benyttes under hensyn til resten af 
deltagerne.  
22. Dirigenterne kan forbyde ens elektronik i at være fremme, hvis dirigenterne mener at elektronikken bruges 
forstyrrende for mødet.   
23. Der klappes ikke i mødesalen. Eneste undtagelse er i forbindelse med personvalg. Dirigenten kan tillade 
spontane klapsalver, såfremt det findes passende i situationen.  
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Forslag til budget 2023 
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Indkomne forslag 
Vedtægtsændringsforslag 1 – Tilføjelse af tillidsperson 
Forslagsstiller: Jacob Schulze  
Område: Vedtægter, kapitel 4: Valg, § 11  
 
Nuværende:  
§ 11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Forelæggelse af årsberetning 
4. Drøftelse af landsforeningens økonomiske regnskab, – status og -budget 
5. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af Forpersonskabet: formand/-kvinde/-person og næstformand/-kvinde/-person 

jf. § 14. 
8. Valg af Hovedbestyrelse og suppleanter jf. § 16. 
9. Valg af revisor jf. §24. 
10. Eventuelt 

 
Ændres til:  
§ 11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Forelæggelse af årsberetning 
4. Drøftelse af landsforeningens økonomiske regnskab, – status og -budget 
5. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af Forpersonskabet: formand/-kvinde/-person og næstformand/-kvinde/-person 

jf. § 14. 
8. Valg af Hovedbestyrelse og suppleanter jf. § 16. 
9. Valg af revisor jf. §24 og tillidspersoner jf. §25. 
10. Eventuelt 

 
Tilføjelse af Kapitel 9: Tillidspersoner 
§25 Generalforsamlingen vælger op til 2 tillidspersoner 
Stk 2 Tillidspersonerne kan ikke besidde poster i Bifrosts Hovedbestyrelse, Forpersonskab,  
udvalg eller sekretariat.   
 
§26 Tillidspersonerne kan enten på eget initiativ eller ved henvendelse undersøge og kommentere 
på om forvaltningen i en bestemt sag i Bifrosts Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg, 
Forpersonskab, udvalg eller sekretariat er udført retfærdigt, sagligt og proportionelt.   
Stk 2 Tillidspersonernes kommentarer skal være sande, velovervejet og sagligt baseret ud fra en 
forudgående undersøgelse.  
 
§27 Ved henvendelse fra en tillidsperson, har Bifrosts instanser, nævnt i §26, pligt til at give 
tillidspersonen de informationer der omhandler processen og forvaltningen i en given sag. 
 
Denne pakke træder i kraft med det samme, hvis den bliver vedtaget.  
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Motivation:  
Tillidspersonerne er nogen personer, som medlemmerne kan henvende sig til omkring alt hvad 
de ønsker. Om det er rygter de har hørt eller hvis de har oplevet uregelmæssigheder i deres egen 
sag. Tillidspersonen kan også på eget initiativ reagere på rygter eller ud fra samtaler med nogen 
der føler sig uretfærdigt behandlet. Tillidspersonens kommentarer kan på den måde også være en 
afvisning af rygter eller positive. På den måde sikre vi at alle sager i Bifrosts instanser, bliver 
udført retfærdigt og velovervejet.  
 
Tillidspersonerne kan også fungere som en slags konsulent for hvad god forvaltningsskik er, hvis 
medlemmerne af Bifrosts instanser ønsker at spare med nogen om en god proces for en given 
sag.  
 
Tillidspersonens eneste magt, er vedkommendes ord, hvilket betyder at tillidspersonen kan ikke 
tvinge nogen til noget, men kun informere og lade det være op til instanserne om der vil blive 
reageret. Derfor ligger der et naturligt incitament til ikke at lyve i sine kommentarer eller puste til 
et folkeoprør, da dette vil gøre tillidspersonen utroværdig og dermed vil vedkommende miste sin 
magt.  
 
Det er ikke en del af forslaget at vedkommende skal sidde med til samtlige møder i Bifrost, da 
tillidspersonen kan få den nødvendige information ud fra vidner, mails, referater og lignende. 
Hvis ikke, er det bare en kommentar i sig selv. 
 
En del af forslaget, er at pakken træder i kraft med det samme, da vedtægtsændringer som 
standard træder i kraft efter generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen eksplicit 
vedtager andet. Syntes dog det er en god ide, at få valgt nogen tillidspersoner umiddelbart lige 
efter, så vi ikke skal vente et år. Det er selvfølgelig muligt at ændre, ligesom resten.  
 

  



 
 
 

 
Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk Side 15 af 19 
www.landsforeningenbifrost.dk 

Forslag til ændring af generalforsamlingens deltagergebyr 
Forslagsstiller: The Realm of Adventure (TRoA) 
Område: Praksis for afholdelse af generalforsamlingen 
 
Forslag: 
Afskaffe deltagelsesgebyret til Bifrosts generalforsamling 
 
Motivation: 

1) Gebyret er udemokratisk. Deltagelsesgebyr til en generalforsamling er et ekstra gebyr 
på medlemsforeningernes stemmeret. Dermed kan gebyret sammenlignes med et 
kontingent, som dog hverken bliver vedtaget eller reguleret af generalforsamlingen. 
 

2) Gebyret påvirker foreninger forskelligt. Selvom foreninger med flere delegerede 
betaler mere i gebyr, er det faktisk de mindste foreninger der rammes hårdest af det. 
Foreninger med 80 medlemmer eller mindre betaler nemlig lige så meget i deltagergebyr 
som de betaler i kontingent, hvis de vælger at gøre brug af deres stemmeret. 
 

3) Gebyret går imod Bifrosts vedtægter. Bifrosts vedtægter, kapitel 5, §13, fastslår 
udtrykkelig, at alle foreninger der har betalt kontingent inden generalforsamlingen har 
stemmeret. Bestyrelsen har derfor ikke nogen hjemmel til at opkræve et ekstra entré-
gebyr. Ej heller kan bestyrelsen håndhæve nogen straf - eller nægte adgang - til en 
forening, der ikke betaler deltagelsesgebyret. (red. Der er ikke tale om et vedtægtsbrud) 
 

TRoA opfordrer derfor Generalforsamlingen til at fastslå, at hverken Hovedbestyrelsen eller 
Bifrosts øvrige organer kan opkræve en obligatorisk betaling for at deltage i Generalforsamlingen, 
bortset fra det af generalforsamlingen godkendte kontingent.  
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Forslag til Strategi 2023-2024  
Vision:  
 
Kreative oplevelser med nye mennesker i trygge og forpligtende fællesskaber 
 
Bifrost ønsker at give deres medlemmer muligheden for at udfolde sig i trygge, forpligtende fællesskaber. Det er 
vigtigt for Bifrost at inspirere til kreative oplevelser og give medlemmerne mulighed for at møde nye mennesker og 
sammen skabe nye fællesskaber. 
 
Mission:  
 

• Skabe nye, inspirerende og samfundsændrende oplevelser med Bifrost’ Metode 
 
Bifrost ønsker med metoden, at være med til at præge omverdenen. Vi tror på at vi ved at træde ind i 
den magiske cirkel, gennem vores forskellige aktiviteter, kan være med til at inspirere os selv og hinanden 
og på sigt også være med til at ændre verdenen omkring os 

 
• Skabe flere trygge og kreative fællesskaber gennem støtte af lokalforeninger og frivillige 

 
Bifrost ønsker at støtte nye og eksisterende fællesskaber i vores lokalforeninger og hjælpe dem med at 
udvikle sig. 

 
• Skabe mere samarbejde og kommunikation på tværs af eventyrlystne fællesskaber, 

frivillige og lokalforeninger 
 

Bifrost ønsker at skabe større mulighed for samarbejder mellem foreninger, frivillige og fællesskaber. 
Målet er at skabe et mere sammentømret miljø og flere spændende kreative projekter. 

 
Fokuspunkter 
 
Fokuspunkter for sekretariatet udarbejdes af sekretariatet selv og vendes på første FU-møde, og 
genbesøges/ændres løbende på HOB 1-4. 
 
Fokuspunkter for hovedbestyrelsen præsenteres/udarbejdes på HOB 1 og genbesøges/ændres 
løbende under det frivillige arbejde. 
 
 
Strategien baserer sig på følgende værdier: 
Bifrost Metode, Kodeks, Principper og Grundsætning - læs mere om dem på næste side. 
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Værdier 
Grundsætning 
“Kreative tænkere i forpligtende fællesskaber skaber reflekterede mennesker” 
 
Bifrosts kodeks 
Der er altid plads til en til 
Man er altid medskaber af sin oplevelse 
Man skal behandle alle med respekt 
Man skal altid vise hensyn 
 
Bifrost metode 
Den Magiske Cirkel: Når vi træder fra virkeligheden ind i fantasien, træder vi ind 
i den magiske cirkel. Vi kan drage til fiktive verdener, eller blive til andre 
personer der lever i vores verden. Når vi træder ind i cirklen, træder vi fra 
virkeligheden ind i fantasien, hvor alt kan ske. I cirklen vælger vi, hvordan 
verden ser ud på godt og ondt. Vi kan frygtløst kaste os ind i legen, for vi ved, vi 
blot skal træde ud af cirklen igen for at vende tilbage til en verden, vi kender. 
 
Bifrost’ principper 
 
Den Kreative Tænker 
Kreativitet kan ændre verden. Det handler om at se forbindelser hvor andre ikke 
kan og skabe løsninger andre endnu ikke har fundet, på både store og små 
problemer. Kreativitet bliver i langt højere grad efterspurgt ude i samfundet og 
af erhvervslivet, og vores medlemmer kan blive blandt de mest kreative af dem 
alle. 
 
Det Reflekterende Menneske 
Når man træder i andres sko udfordrer man sig selv til at reflektere over deres 
liv og kultur. Gennem roller, leg og spil kan man skabe historier om og arbejde 
med alvorlige emner som racisme og krig, men også udforske kærlighed og 
broderskab. Medlemmerne kan sammen og i sikre rammer afsøge hvordan 
historiske begivenheder udfoldede sig eller påtage sig eventyrlige roller og udleve store romancer. 
 
Det Forpligtende Fællesskab 
Vi vil skabe kultur og fællesskaber som giver mening, mod og troen på man kan 
mere sammen end alene. Ved at lave projekter og initiativer sammen med 
landsforeningens medlemmer skaber vi forpligtende fællesskaber, der gennem 
projektarbejde styrker medlemmernes evne til at udvikle og søsætte egne 
projekter. 
 
 

  



 
 
 

 
Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk Side 18 af 19 
www.landsforeningenbifrost.dk 

Forslag til kontingent fastsættelse 1 – Nuværende model 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Kontingent 
 
Forslag: 
Kontingentet er minimum 75 kr. pr medlem, som betales til lokalforeningen.  
Derudover betales der tilskud fra lokalforeningen til landsforeningen. Tilskuddet er på 5 kr. pr. 
medlem af lokalforeningen, dog minimum 400 kr., og de første 3 år af lokalforeningens levetid er 
minimummet 200 kr. 

 
Forslag til udtalelse 1 – Foreninger skal indtænkes i kommuneplaner 
Forslagsstiller: Elysion 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
Bifrosts lokalforeninger skal tænkes ind i kommunernes planer  
De aktiviteter, der bliver arrangeret af Bifrosts lokalforeninger, har ofte nogle særlige krav til 
lokationen, for at de kan blive afholdt hensigtsmæssigt. Når der i kommunerne bliver sat penge af 
til nye faciliteter, oplever vi ofte, at der er tale om sportsfaciliteter eller kulturhuse, hvor Bifrosts 
aktiviteter ikke bliver tænkt ind i designet. 
Vi ønsker, at der bliver oprettet flere faciliteter i kommunerne, der tilgodeser vores 
lokalforeningers behov. 
 
 
Forslag til udtalelse 2 – Tilskudssystemer skal være åbne for nye aktivitetstyper 
Forslagsstiller: Elysion 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
Kommunernes tilskudssystemer skal være åbne for nye aktivitetstyper 
Det er vigtigt, at vi får den anerkendelse, vi fortjener for vores hårde arbejde som frivillige. 
Bifrosts lokalforeninger har en grundlæggende anderledes måde at lave aktiviteter end andre typer 
foreninger, og det er derfor vigtigt, at der bliver taget hensyn til vores lokalforeninger, når 
pengene skal fordeles i kommunerne. 
Vi ønsker, at vores måde at skabe aktiviteter på bliver tænkt ind i måden, kommunerne fordeler 
blandt andet aktivitetsstøtte. 
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Forslag til hensigtserklæring 1 – Anskaffelse af faste faciliteter 
Forslagsstiller: Elysion 
Område: Hensigtserklæring 
 
Forslag: 
Vi opfordrer Landsforeningen Bifrost til at undersøge mulighederne for erhvervelse af fast 
ejendom til udlån og leje af lokalforeningerne. 
 
 
Motivation:  
Det har længe været et problem for lokalforeningerne, at det kan være svært at få adgang til 
ordentlige lokationer til vores arrangementer og foreningslokaler. Det kunne være gavnligt for 
hele det brede miljø, hvis der var nogle Bifrost-ejede, let tilgængelige hytter og huse, som vi 
kunne anvende til aktiviteter.  

 
Personvalg 
I år er begge forpersonsposter på valg. (Forperson/-mand/-kvinde og Næstforperson/-mand/-
kvinde) 
Følgende personer slutter deres periode i forpersonskabet: Jacob Schulze og Malene Kolle 
Rasmussen.  
 
Herunder finder du hvem, der stadig kommer til at sidde i hovedbestyrelsen det kommende, og 
hvem der har siddet i indeværende år. 
 
Sidder i perioden 2022-23: Anne Johansen, Freja Lunau, Ingrid Kaaber Pors, Johannes A. K 
Madsen*, Markus Ørsøe, Nickolaj Storgaard Oksen, Rasmus van Deurs Petersen og Victoria 
Kaxe 
 
Følgende medlemmer slutter deres periode i hovedbestyrelsen: Jonathan Josva Schou, Christian 
Mikkelsen, Christian Nørgaard, Cæcilie Olsson, Eva Mærsk, Marc Wangerin og Noah Adkins, 
samt de to suppleanter Alberte Hørdum Kvante og Tobias Konrad Nielsen.  
 
Der skal vælges 8 til hovedbestyrelsen, hvor den 8. plads kun er gældende for 1 år.  
 
*Da Johannes har udtrådt af hovedbestyrelsen, skal der vælges en ekstra person til 
hovedbestyrelsen. Personen vil kun sidde 1 år, og vil være den opstillede kandidat som modtager 
færrest stemmer til at opnå valg.  
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